
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 



KOMPATIBILIS JÁRMŰVEK 
 

Modell Verzió Évjárat 

VW Polo 6R 2010 – 2014 

VW EOS 1F 2006- 

VW Scirocco III 13 2008- 

VW Beetle Coupé 5C 2011- 

VW Beetle Cabrio 5C 2012- 

VW Golf V 1K 2003 – 2008 

VW Golf V Variant 1K 2007 – 2009 

VW Golf VI 5K 2008 – 2012 

VW Golf VI Variant AJ 2009 – 2013 

VW Jetta 1K/16 2015- 

VW Golf Cabrio 51 2011 – 2015 

VW Golf Plus 5M/52 2005- 

VW Passat 3C/36 2005 – 2014 

VW Passat Variant 3C/36 2005 – 2014 

VW Passat Alltrack 36 2012 – 2014 

VW Passat CC 35 2008 – 2012 

VW CC 35 2012- 

VW Touran 1T 2003 – 2015 

VW Sharan 7N 2010- 

VW Tiguan 5N 2007 – 2016 

 

Modell Verzió Évjárat 

VW Amarok 2H 2010- 

VW Caddy 2K/2C 2003-2015 

VW Caddy SA 2015- 

VW T5 7E/7J 2010-2015 

VW T6 SG/SF 2015- 

SEAT Leon 1P 2005-2012 

SEAT Toledo 5P 2004 – 2009 

SEAT Toledo KG 2012 – 2015 

SEAT Altea 5P 2004- 

SEAT Altea XL 5P 2006- 

SEAT Altea Freetrack 5P 2007- 

SEAT Alhambra 71 2010- 

SKODA Rapid NH 2013- 

SKODA Rapid Spaceb. NH 2009-2013 

SKODA Octavia II 1Z 2009-2013 

SKODA Octavia II Combi 1Z 2009-2013 

SKODA Octavia II Scout 1Z 2009-2013 

SKODA Superb II 3T 2008 – 2015 

SKODA Superb II Combi 3T 2008 – 2015 

SKODA Yeti 5L 2009- 

KOMPATIBILIS GYÁRI KÉSZÜLÉKEK 
QUADLOCK II QUADLOCK III 

 



 
 

FIGYELEM! 
 

 A készülék hibátlan működése csak abban az esetben garantálható, ha a szerelési 
útmutatóban leírtak szerint, szakember végzi el a beszerelést. Az eszköz telepítése 
speciális tudást és eszközöket igényel. A helytelenül elvégzett beszerelés kárt okozhat 
mind a járműben, mind a ZENEC készülékben. 

 A készülék helyes működése csak abban az esetben biztosítható, ha eredeti ZENEC 
tartozékokat alkalmaz a beszerelés folyamán. A ZENEC rendszert, és a gyári 
tartozékokat semmilyen körülmények között nem lehet más márka termékeivel 
helyettesíteni, vagy módosítani. A nem megfelelő eszközök alkalmazása kárt okozhat 
mind a járműben, mind a ZENEC készülékben. 

 
 

MEGJEGYZÉS! 
 

 A ZENEC készülék kizárólag abban az esetben szerelhető be, ha rendelkezik a fenti 
listában szereplő gyári navigációk vagy rádiók egyikével. A ZENEC készülék nem 
kompatibilis a hibrid, illetve elektromos hajtású járművekkel.  

 A készülék jármű kompatibilitási listája az előző oldal tetején található, továbbá fontos, 
hogy az autó megfelelő állapotban legyen. Máskülönben a készülék beszerelése és 
használata problémákhoz és meghibásodásokhoz vezethet. 

 A ZENEC készülék tartalmaz egy integrált DAB+ vevőt. Ennek használatbavételéhez, a 
ZENEC készülékhez csatlakoztatni kell egy megfelelő DAB antennát (ezt a készlet nem 
tartalmazza). Felhívjuk a figyelmét, hogy a készülék nem rendelkezik fantomtáppal egy 
aktív DAB antenna energia ellátásához. 

 Az autó gyári DAB antennája (amennyiben rendelkezik ilyennel) csatlakoztatható a 
ZENEC készülékkel. Kérjük, a csatlakoztatáshoz használja a DAB antenna csatlakozót (Nr. 
8), amelyet a készlet tartalmaz. 

 A ZENEC készülék gyárilag rendelkezik egy AM/FM dual-tuner rendszerrel (Fázis 
Diverzitás). Amennyiben az autó csak egy tuneres AM/FM rendszerrel rendelkezik, 
szükség lehet egy „ZENEC ZE-NC-ANT3”-ra a beszereléshez. 

 A Fő rendszer szoftverfrissítések a készülékbe telepített USB flash memória eszközön 
keresztül történik. Így tehát a készülékhez szükséges egy USB hub / elosztó 
csatlakoztatása, amely lehetővé teszi a készülék jövőbeli frissítését. 

 Amennyiben bármilyen technikai probléma, vagy egyéb kérdés merülne fel, kérjük, 
forduljon az országában megtalálható hivatalos ZENEC kereskedőhöz, vagy 
forgalmazóhoz ahol a készüléket vásárolta. 

 További kérdéseire választ találhat a ZENEC online konfigurátorában: 

www.zenec.com/configurator 

http://www.zenec.com/configurator


CSOMAG TARLMA  

Sorszám 
/ No. 

Megnevezés Darabszám 

1. ZENEC készülék 1 

2. microSD kártya adapterrel 1 

3. GPS antenna 1 

4. Bluetooth mikrofon 1 

5. Fő csatlakozó kábel Quadlock II 1 

6. Fő csatlakozó kábel Quadlock III 1 

7. CAN bus interface 1 

8. DAB antenna adapter (Fakra – SMB) 1 

9. USB hosszabbító kábel 1 

10. 24-pines csatlakozó kábel (4.2, kamera, Mzóna) 1 

11. 18-pines csatlakozó kábel (mikrofon, kamera) 1 

12. Kétoldalú ragasztó csík 1 

 

TOVÁBBI SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 Torx csavarhúzó T25 

 Gyári készülékhez mellékelt/szükséges eszköz 

 Műanyag kioldó szerszám 

 Szigetelőszalag 

 

TOVÁBBI, NEM MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: 
 ZENEC ZE-NC-ANT3 (antenna interface) 



BESZERELÉS, VW GOLF VI PÉLDÁJÁN KERESZTÜL  

ELTÁVOLÍTÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS: 
 

MEGJEGYZÉS! 
1. Távolítsa el a gyújtáskulcsot, és ne is helyezze be, amíg a beszerelés be nem fejeződött. 

2. Kérjük, a beszerelés megkezdése előtt várjon 10 percet, amíg a CAN bus rendszer teljesen leáll. 

3. A 10 perc elteltével elkezdheti a gyári eszköz eltávolítását az autóból. 

4. Kérjük, csak abban az esetben adja rá a gyújtást az autóra, amennyiben beszerelési folyamat minden 
egyes lépését elvégezte, és a munkával teljesen elkészült.  

 

 

1. Óvatosan pattintsa ki a keretet a gyári 
eszköz jobb oldalán. Ahhoz, hogy ezt 
sikeresen és sérülésmentesen tudja 
elvégezni használjon szabvány, műanyag 
eszköz 

 

2. Haladjon az óramutató járásával 
ellentétes irányba az eszközzel a kereten 
ahhoz, hogy ki tudja szabadítani a 
készüléket. A keretnek egészben ki kell 
jönnie a műszerfalból.

 

 

3. Csavarozza ki, majd távolítsa el a négy 
darab Trox csavart (T25) amivel a gyári 
készülék rögzítve van. 

4. Távolítsa el a gyári készüléket a 
műszerfalon található rádiónyílásból. 
Csatlakoztassa le az összes kábelt a 
hátoldalon.  

 

 

 



 

BESZERELÉS 

5. Rögzítse a GPS vevőt (No.3) a megfelelő 
helyre, és győződjön meg arról, hogy a 
GPS vételt nem árnyékolja le semmi (pl. 
fűthető üveg, stb.). Igénytől függően 
használja a fém lemez tartót, hogy javítsa 
a GPS vételt. Ezt követően vezesse el a 
kábelt a rádiónyílásba. 

6. Amennyiben szeretné használni a 
mellékelt külső BT mikrofont (No.4), 
szerelje fel most és vezesse el a csatlakozó 
kábelt a rádiónyílásba. Igénytől függően 
kiválaszthatja, hogy a külső vagy belső BT 
mikrofont akarja használni. A készülék 
menüjében tudja megváltoztatni a BT 
mikrofonforrást. 

7. Vezesse el az USB hosszabbító kábelt 
(No.9) a rádiónyílástól, az Ön számára 
leginkább megfelelő helyre. 

 

 

8. Csatlakoztassa a ZENEC készülék (No.1) 
egyik fő kábelét (No.5 vagy No.6) az autó 
Quadlock csatlakozójához és zárja be a 
zárszerkezetet. Kérjük vegye figyelembe a 
beszerelési útmutatóban leírtakat, és 
használja, a típusnak megfelelő fő 
összekötő kábelt (ezt a beszerelési csomag 
tartalmazza). Ezt követően csatlakoztassa 
a CAN bus interface-t (No.7) a fő kábelhez.

 

9. Mielőtt beszerelné a ZENEC készüléket 
(No.1) távolítsa el a két rögzítő csavart.  



 

10. Csatlakoztassa a ZENEC készülékhez az 
összes kábelt, illetve a gyári antenna 
kábelt, amelyeket a rádiószerelési nyíláson 
keresztül vezetett át. 

 

11. Rendezze el a vezetékeket az oldalsó 
részre úgy, helyet hagyva a ZENEC 
készüléknek. Óvatosan csúsztassa be a 
rádió nyílásba, és rögzítse a helyére a négy 
gyári Trox csavarral. 

 

10. A beszerelés végeztével pattintsa 
vissza a gyári keretet a készülék köré. 

 

MEGJEGYZÉS! 

 Győződjön meg arról, hogy a hátsó csatlakozóknak elegendő helye van és nem görbülnek. 

 Egyes helyeken a csatlakozást biztosítsa szigetelőszalag segítségével. 

 Amennyiben az Ön autója alkalmas a CAN bus rendszeren keresztül történő, MDF+ navigációs 
nyilak kijelzésére, azonban ezek mégsem jelennek meg a multifunkciós kijelzőn fel kell oldani 
ennek a letiltását. Ezzel kapcsolatban forduljon szakképzet segítséghez, vagy márkaszervizhez. A 
nem szakszerűen elvégzett beavatkozások kárt tehetnek a járműben és a ZENEC készülékben. 

ÜZEMBE HELYEZÉS 

Győződjön meg arról, hogy a jármű a szabad ég alatt megfelelő GPS jelet kap, figyeljen oda 
hogy semmi se árnyékolja be közben (fa, magas épület stb). Helyezze be a készülék SD kártya 
nyílásába az SD kártyát (No.2), majd kapcsolja be a készüléket, hogy létrejöjjön a Sat-Fix. A 
járművet ne helyezze mozgásba, amíg a Sat-Fix nincs kész. Ezután nyomja meg a NAV 
gombot, hogy elindítsa a navigációs módot, majd válassza ki a térkép nézetet. Amint a 
jelenlegi helyzetét látja a térképen a Sat-Fix sikeresen létrejött (eltarthat 3-5 percig). A 
ZENEC készülék most már használatra kész. 
 
Végül végezzen egy általános funkció tesztet és adja meg az alapbeállításokat. Győződjön 
meg arról, hogy a jármű nem ad hiba üzenetet. 



CSATLAKOZTATÁSI ÁBRA 
 

 

 


